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Sammanfattning 

Hållbar utveckling, som är ett vitt och komplext begrepp, är ett högaktuellt ämne inom media såväl 

som politiskt styrande dokument såsom läroplanen (Lgr11). Begreppet ges stort utrymme inom 

läroplanen och då bland annat inom kursplanen för geografi.  

Mot bakgrund av lärobokens starka ställning i undervisningen genomförs i denna uppsats en studie av 

hur kursplanen i geografi respektive ett motiverat urval av läromedel för skolans mellanår framställer 

begreppet hållbar utveckling i relation till stipulativa definitioner. Metoden är kvalitativ och 

komparativ textanalys. 

De frågor som ska besvaras är: 1. Hur förhåller sig kursplanen för geografi till begreppet hållbar 

utveckling enligt stipulativa definitioner? 2. Hur förhåller sig läroböckernas framställning av begreppet 

hållbar utveckling till stipulativa definitioner?, 3. Hur förhåller sig läromedlens presentation av hållbar 

utveckling gentemot läroplanens presentation av begreppet? 

Tidigare forskning har kommit fram till att läroböcker inte är kompletta, gällande kunskaperna som 

inkluderas, av olika anledningar och att det krävs att de omarbetas och kompletteras för att fylla sin 

funktion. Även denna studies resultat visar på detta, att läroböckerna inte är kompletta i sig och måste 

kompletteras. Detta då hållbarheten mellan begreppet hållbar utvecklings tre dimensioner i 

kursplanen för geografi ses som stark medan den i läroböckerna, i olika grad, ses som svag och därmed 

inte uppfyller de krav som kursplanen ställer.  
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1. Inledning  

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på grundlärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi 

har valt att göra en läromedelsanalys i skolans mellanår, åk 4-6, om hållbar utveckling, inom ämnet 

geografi. Denna studie görs då hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne eftersom människor runt om 

i världen konsumerar och behandlar jorden på ett sätt som inte är hållbart. En läromedelsanalys har 

valts att göras därför att vi, som blivande pedagoger, kommer att behöva kritiskt granska de läromedel 

som ska användas i undervisningen. Detta blir således ett sätt för oss att lära oss hur man gör detta 

samtidigt som vi bidrar till en pågående aktuell och pedagogisk debatt. I denna process så granskar vi 

även läroplaner. 

 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetet kommer att delas upp så att Giorgos ansvarar för bakgrund och Hulda för inledning samt 

material och avgränsning. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter utarbetas av var och en 

och diskuteras i samtal under arbetets gång. Arbetet kommer att ske tillsammans under analysen då 

det är rekommenderat att arbeta tillsammans för att minska risken för subjektivitet i en objektiv 

analys. Dessutom nås en högre kvalitet genom att arbeta intersubjektivt under analysdelen. Vidare 

sker en närläsning vilket resulterar i anteckningar som i en öppen kommunikation delas med kollegan 

för att på så vis berika arbetet med flera perspektiv och infallsvinklar. Detta i syfte att stärka studiens 

diskussion genom ett bredare perspektiv. 
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2. Bakgrund 

Sedan forskare upplyst om hållbar utveckling och dess globala konsekvens har miljöfrågor prioriterats 

allt högre.  Olika frågor har centrerats genom tiderna, både lokalt och globalt. Miljöfrågorna har 

successivt gått från det specifika till det mer generella, alltså från fokus på enskilda delar till att samtliga 

delar hänger ihop och påverkar varandra. Samspelet mellan delarna och påverkan av varandra gör 

hållbar utveckling till ett komplext begrepp. 

Begreppet hållbar utveckling, som inkluderar många olika delar såsom produktion, utsläpp, 

materialhantering, resurser, relationer, ekonomisk tillväxt och biologisk mångfald, syns ofta idag inom 

bland annat media och politiskt styrande dokument såsom läroplanen (Lgr11). I Lgr11 syns det både i 

skolans värdegrund och uppdrag samt i flera enskilda ämnen och särskilt inom ämnet geografi där 

begreppet hållbar utveckling omnämns ett flertal gånger. Även Skolverket tydliggör att hållbar 

utveckling är något att eftersträva, samt formulerar vad undervisning om hållbar utveckling ska 

innefatta. (Skolverket, Hållbar utveckling, 2015-04-28).   

Miljöpolitiken är ständigt i en dynamisk process där olika delar såsom ekonomiska, sociala och 

miljömässiga dimensioner samspelar. Dessa delar kan ses som tre övergripande dimensioner av hållbar 

utveckling och är ett sätt att närma sig en övergripande definition av begreppet. Om de tre 

dimensionerna samspelar ses det som stark hållbarhet men om de inte samspelar eller att någon 

dimension exkluderas när det talas om hållbar utveckling ses hållbarheten som svag. I stora drag 

handlar hållbar utveckling i dagens miljödebatt om att de tre dimensionerna tillfredsställer dagens 

behov utan att riskera resurserna för nästkommande generation (IDG – Miljöaktuellt, 2015-04-21; 

Supermiljöbloggen, 2015-04-21; Dagens Samhälle AB, 2015-04-21; Nordreportern, 2015-04-22; Miljö 

Online Sverige AB, 2015-04-22). Vidare nyanseras allas ansvar både lokalt och globalt där vi som 

människor kan göra något på individuell nivå, vilket också stämmer överens med läroplanen. 

 

Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 

påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 

för att skapa hållbar utveckling. (Lgr11, 2011, s.9). 

Detta uttryck speglar miljödebatten, alltså att alla individer kan bidra till en mer hållbar utveckling 

genom att förstå hur dimensionerna samspelar både på lokal och global nivå. Grunderna för denna 

bild förväntas att läras ut av pedagogen som utöver detta även ansvarar för de verktyg som denne 

väljer att använda, exempelvis läroböcker.  
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Historiskt sett har läromedel varit ett sätt för staten att styra skolan mot en enhetlig och likvärdig skola.  

Staten reglerade ofta läromedel på en detaljnivå genom att fördela ekonomiska resurser och ange olika 

ramar. I kursplanerna fanns ofta rekommendationer på vilka material som skulle användas samt 

föreskrifter om undervisningens innehåll och utförande (Skolverket, 2006, s. 9).   

Statens institution för läromedelsinformation (SIL) hade tidigare, som nämnts ovan, i uppdrag av 

regeringen att granska läromedel. Läromedlen granskades för att se om de mötte kriterierna för att 

rekommenderas för att användas i undervisningen. Sedan SIL lagts ned har ansvaret för granskningen 

av läromedel, även inräknat läroböcker, tilldelats direkt den enskilde pedagogen (Motion 1992/93: 

Ub433). Det har därmed blivit viktigt att pedagoger ställer sig kritiska till de läromedel de väljer att 

använda i sin undervisning, eftersom en granskning inte längre finns på en statlig nivå. Detta är inte 

bara för sin egen del utan för att vikten av lärares professionella roll med ansvar och frihet att själva 

välja tillvägagångssätt och material för att nå uppsatta mål betonas i dagens styrdokument (Skolverket, 

2006, s. 9).   

Forskning som Skolverket (2006) har bedrivit visar att läromedel och framförallt läroböcker har en 

central närvaro i skolans verksamhet. Läroboken är det vanligaste redskapet som används av 

pedagoger och en anledning till detta är att det kräver mycket tid att verka både som pedagog och som 

producent av material till sin undervisning. Selander (2003) menar att läroböcker lägger grunden för 

en gemensam social och kulturell uppfattning, vilket innebär att kunskapen som läroböckerna 

inkluderar är selektiv som en konsekvens av det begränsade utrymme läroböckerna har. Läroboken 

har en stark ställning i dagens skolverksamhet då det fortfarande är den mest frekvent använda 

redskapet. Forskning som har bedrivits på internationell nivå visar enligt Selander (2003) att läroboken 

har en stark ställning också i övriga västvärlden där det bland annat i USA har konstaterats att 70-90 % 

av all undervisning är läroboksbaserad (Selander, 2003, s. 199). 

Skolverket (2006) hävdar att läroböcker ständigt behöver uppdateras för att förmedla relevant 

kunskap som berörs ute i dagens samhälle. När ett läromedel ska framställas är det många krav som 

måste beaktas såsom lärares, elevers och förlagens krav men även från områden inom 

ämnesforskning, pedagogiska debatter och samhällsdebatter. Allt detta sammantaget kan vara en 

bidragande konsekvens till det selektiva valet av innehållet. (Skolverket – Hur väl överensstämmer 

läromedel med kursplaner och läroplaner?, 2015-04-15). Till följd av detta menar Selander (2003) att 

den kritiska granskningen av läromedel är högst central och bör få en tydligare ställning inom 

lärarutbildningar då det fortfarande är sällsynt med kurser som behandlar läroboks- och 

läromedelskunskap (Selander, 2003, s. 198). 
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Eftersom läroböcker inte uppdateras i tillräcklig utsträckning på grund av olika faktorer, bland annat 

kostnad, riskerar föråldrade värderingar leva kvar och reproduceras av läroböcker enligt Skolverket. 

Starka indikationer på att läroböcker bär med föråldrade värderingar har visats i frågor kring 

homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet (HBT), etnicitet samt religiös mångfald. (Skolverket - 

Hur väl överensstämmer läromedel med kursplaner och läroplaner?, 2015-04-15). 

Mot bakgrund av ovanstående problem av läroböckers statiska begränsningar, i ett samhälle i ständig 

rörelse, och begreppet hållbar utvecklings komplexitet förefaller det didaktiskt relevant att med kritisk 

blick undersöka kursplanen i geografi samt läroböckernas framställning av begreppet hållbar 

utveckling i relation till stipulativa definitioner, samt även att diskutera hur läroböckerna i detta 

avseende förhåller sig mot kursplanen. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Lärobokstexter och undervisning inom geografi 

I avhandlingen Rum, frirum och moral (2006) utför Lena Molin en ämnesdidaktisk studie av skolämnet 

geografi. Molin har kombinerat ämnesteori, pedagogik och didaktisk forskning för att problematisera 

och skapa kunskap om undervisningens och lärandets innehåll (Molin, 2006, s. 52). I sin historiskt 

tillbakablickande avhandling diskuterar hon både hur geografiämnet vuxit fram både som 

gymnasieämne och som universitetsämne, samt hur traditioner och styrdokument påverkat och 

påverkar geografi i gymnasieskolan. Hennes läroplanshistoriska analys har delats upp i tre viktiga 

perioder i utvecklingen, 1840-1940, 1940-1990 och 1990-2005 där skolan går från centralstyrd till mål- 

och resultatstyrd. Molin (2006) har observerat pedagoger i deras geografiundervisning för att se vilket 

innehåll som väljs och fastställer varför just det innehållet väljs. Den frihet och det tolkningsutrymme 

som lärare fått i och med den rådande kursplanen skapar stort utrymme att välja både metod och 

innehåll. Observationerna visar att lärares val av innehåll stämmer överens med de selektiva 

traditioner som ämnet bär med sig (Molin, 2006, s. 184). De selektiva traditionerna inom ämnet 

geografi visar en inkludering av vissa aspekter av undervisningen och en exkludering av andra såsom 

moral och etik (Molin, 2006, s. 196-204). 

Som tidigare nämnts visar sig, enligt Molin (2006), selektiva traditioner i undervisningen men även 

ibland annat läromedel för gymnasieskolan (Molin, 2006, s. 184). Läroböcker framstår som den 

viktigaste aspekten för lärares val då det gäller innehållsval och planering. De ses som 

kunskapsgaranterande-auktoriserande och ifrågasätts sällan eller aldrig av varken pedagoger eller 

elever. Forskning visar att läromedelstexter inte ändras nämnvärt trots att det görs stora förändringar 

i styrdokument eller läroplaner (Molin, 2006, s. 186). Detta menar Molin (2006) är en konsekvens av 

att skolgeografin förlorat kontakten med den vetenskapliga disciplinen från universiteten. Detta har 

lett till att innehållet reproduceras vilket visar sig i läromedelstexter. Dessa texter befäster stereotypa 

beskrivningar och innebär att medvetenheten om texternas ursprung försvinner vilket bidrar till att 

gamla fördomar och traditioner finns med i nyskrivna läromedel, alltså ”texterna ärver varandra över 

tid” (Molin, 2006, s. 196-204).   

Staffan Selander är professor i didaktik och har bland annat skrivit Lärobokskunskap (1988). Han har 

även gjort en statlig offentlig utredning, Pedagogiska texter och andra artefakter (2003), som är en 

översikt över läromedel utifrån olika perspektiv och forskning. Selander menar att läroböcker är en 

källa för kunskap men även ett instrument för kontroll av vår gemensamma sociala och kulturella 

orientering. Oavsett var kunskapen inhämtas ur läroböcker, TV, museum etc. blandas fakta, 

förklaringar och berättelser med fostran och normbildning (Selander, 2003, s. 184).  
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Översikten tar upp perspektiv på läroböcker såsom multimodalitet och design, artefakter för 

kommunikation och information. Sedan tas forskning kring läromedel, aspekter för lärandet respektive 

kunskapsområden och skolämnen upp. Slutsatsen är att lärandet är mer mångfacetterat idag och att 

det krävs mer av läsaren än att bara tolka den skrivna texten. Texterna är mer komplexa och läsaren 

måste kunna hantera olika artefakter för att förstå helheten. Selander (2003) menar alltså att 

”pedagogiska texter behöver utvecklas mot bakgrund av nya synsätt vad gäller kunskap och 

kommunikation, ansvar och delaktighet”(Selander, 2003, s. 188).  

Både Selander (2003) och Molin (2006) har visat i sin forskning att läromedel har ett stort inflytande 

när det kommer till undervisningsinnehållet. Läroböcker har också stor legitimitet då kunskapen i 

läroböckerna sällan kritiseras av pedagogen själv utan ses som objektiv. Detta leder till att läromedlet 

avgör hur kunskapen presenteras för eleven genom att ingå i undervisningen. Både Molin (2006) och 

Selander (2003) har visat att läroböcker tenderar att reproducera tidigare skrivna texter och därmed 

även föråldrade normer och kunskaper (Selander, 2003; Molin, 2006). Ett av läroböckernas syfte är att 

förmedla kunskaper och på detta vis reproduceras kunskap som kan ses som bristande i sin 

presentation och inte når upp till läroplanens krav.  Idag ses det som en självklarhet att kunna 

botanisera kunskap genom lärobokstexter och läroböcker är en grund vid undervisningen. Det blir då 

problematiskt om lärobokstexterna inte i tillräckligt stor utsträckning samstämmer med den aktuella 

kursplanen. 

3.2 Hållbar utveckling 

Kajsa Nerdal har i sin avhandling, Gymnasieelevers presentation av relationer mellan miljö och 

människor (2014), studerat gymnasieelevers presentationer av relationer mellan miljö och människa 

genom att observera deras uppfattning och resonemang kring relationen mellan produktion och 

konsumtion. Eleverna som observerades gick i program samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och 

ekonomiska inriktningar. I resultatet framkommer det att en relation till en helhetssyn där kopplingar 

fanns till samtliga dimensioner var olika beroende på gymnasial inriktning. Eleverna uppvisade olika 

svårigheter att koppla ihop samtliga dimensioner. De elever som hade svårast att inkludera alla 

dimensioner var de inom den ekonomiska inriktningen. En av anledningarna till resultatet kan vara att 

programmens undervisning om hållbar utveckling skiljer sig åt med tanke på programmens inriktning. 

Tidigare uppfattning om hur miljöundervisning skulle presenteras hade till syfte att undervisa om de 

”rätta” kunskaperna och värderingarna. Nerdal (2014) menar dock att senare forskning avfärdar detta 

och rekommenderar ett mer kritiskt förhållningssätt där problematisering synliggörs för att möjliggöra 

för eleverna att utveckla förmågan att se kopplingar mellan miljö och människa. 
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Inger Björneloo har i sin avhandling, Innebörder av hållbar utveckling (2007), synliggjort hur 

undervisning av hållbar utveckling inkluderat ett etiskt perspektiv. Detta perspektiv medför att 

undervisningen kring miljö och hållbar utveckling syftar till att utveckla kunskaper om och centrala 

värderingar till hållbar utveckling. I undervisningen blir det då centralt att ha fokus på diskussion och 

elevernas förmåga att argumentera för sitt ställningstagande i olika etiska frågor. Björneloo (2007) 

menar att eleverna ska ta till sig styrdokumentens etiska mål med hjälp av pedagogen som handledare 

och inte att pedagogen ska agera som förmedlare och sakkunnig. På samma vis ska eleverna ta till sig 

kunskaperna i läroböckerna och även här handledas för att finna rätt och ha en diskussion kring olika 

moraliska budskap som ofta finns implicit i läroböcker. Björneloo (2007) visar i sin avhandling att det 

blir viktigt att eleverna lär sig detta ställningstagande genom undervisning om hållbar utveckling och 

inte lära sig att något endast är svart eller vitt. Mot bakgrund av komplexiteten i begreppet hållbar 

utveckling har frågan om vad undervisning ska innehålla blivit centralt. Fokus har alltså hamnat på vad 

undervisningen syftar till att eleverna lär sig, något som oftast var självklart tidigare. Björneloo (2007) 

menar att utbildning är nyckel till förståelsen av hållbar utveckling och det är centralt att 

undervisningen syftar till att handleda eleverna genom moraliska och etiska miljöfrågor för att öka 

deras förståelse av hållbar utveckling och inte endast fokusera på vad som är rätt eller fel, rena 

faktakunskaper. 

 

Tidigare forskning som gjorts, som nämns ovan, visar att undervisningen i geografi är selektiv då vissa 

delar av ämnet geografi inkluderas och andra exkluderas. En konsekvens av det är att eleverna i olika 

gymnasieprogram får olika förståelse av begreppet hållbar utveckling vilket leder till att begreppet lärs 

ut och förstås på ett ofullständigt sätt. Dagens läroböcker behöver kompletteras i olika grad av 

pedagoger för att uppfylla den rådande läroplanen. Läromedel är dock oftast mycket centrala i 

undervisningen och pedagoger hinner sällen kritiskt granska dess innehåll. Dessa två komponenter, 

lärobokens objektivitet samt helhetssynen av begreppet hållbar utveckling, ska denna studie ta hänsyn 

till och studera närmre. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Begreppet hållbar utveckling 

Att begreppet hållbar utveckling är komplext och därmed svårdefinierat framkommer i olika former. 

Tonell (2012) skriver bland annat att: 

Någon allomfattande definition av begreppet hållbar utveckling, finns inte. Det som gör det starkt 

(och samtidigt vagt) är just att det inbegriper och beaktar så olika intressen som tenderar att stå i 

kontrast till varandra (Tonell, 2012, s. 7). 

En definition av hållbar utveckling är den Brundtlandskommissionen uttrycker: ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa 

sina behov” (SOU 2004:104, s. 32). En annan definition av hållbar utveckling är Caring for Earth’s 

definition som lyder: ”Att förbättra kvalitet hos mänskliga liv och samtidigt leva inom ramen för det 

stödjande ekosystemets bärkraft” (Björneloo, 2007, s. 20). Dock finns det kritik mot båda definitioner 

då dessa ses som vaga eftersom definitionerna kan tolkas olika (Björneloo, 2007, s. 20). 

Begreppet hållbar utveckling utgår ifrån en helhetssyn som tar sin utgångspunkt i samhällets behov, 

förutsättningar och problem och den centrala idén är att ekonomiska, sociala och miljömässiga 

processer påverkar och interagerar med varandra (SOU 2004:104, s. 33). De tre dimensionernas 

relation sammanfattas på följande vis i utredningen Att lära för hållbar utveckling (2004): 

Ekonomisk tillväxt brukar framhållas som en förutsättning för utveckling. Men samtidigt gäller att 

inget land kan uppnå en hållbar ekonomisk utveckling om miljön försämras, om välståndet inte 

fördelas rättvist och om det inte sker en tillväxt i det mänskliga kapitalet (hälsa, utbildning 

etcetera). Social utveckling är därför både ett resultat av och en förutsättning för ekonomisk 

utveckling. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram betydelsen av att resurser, 

inflytande och makt fördelas på ett rättvist, jämlikt och jämställt sätt, att alla människor får tillgång 

till social service och att individen känner trygghet och delaktighet. Miljödimensionen handlar om 

att värna om ekosystemens tjänster och återhämtningsförmåga, vilka är en förutsättning för en 

långsiktig social välfärd och ekonomisk utveckling (SOU 2004:104, s. 33). 

 

Nerdal (2012) har tittat närmare på begreppet hållbar utveckling genom att diskutera det utifrån olika 

definitioner och dimensioner. Hållbar utveckling definieras på en mängd olika sätt och gör att det är 

svårt att överblicka begreppet. Den allmänna uppfattningen av hållbar utveckling, vilket nämnts 

tidigare, är den som presenterades i Brundtlandsrapporten (World Commission on Environment and 

Development, 1987).  Det var den första rapporten som innehöll en översikt av miljöfaktorer och 

utveckling utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner på en global nivå (Nerdal, 2012, 
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s. 3). Förenklat kan man säga att Brundtlandskommissionen tydliggör tre huvudkomponenter det vill 

säga ekonomiska, sociala samt miljömässiga. Den ekonomiska dimensionen syftar till 

utvecklingsprocessen, den miljömässiga dimensionen handlar om att ta vara på naturens gräns mellan 

att möta nutida behov samt framtida behov utan att överskrida naturens gräns och den sociala 

dimensionen utgår från människans demokratiska rättigheter (Nerdal, 2012, s. 4). Utveckling sågs till 

en början som något som kunde ske var som helst på jorden, i vilken skala som helst och behålla samma 

standard över tid. Istället blev Brundtlandsrapportens definition av utveckling en förändring över tid i 

form av tillväxt och restriktion med tanke på den miljömässiga dimensionen. Utveckling får alltså inte 

överskrida naturens gräns. Ett annat perspektiv på utveckling är att det utökar individens frihet. Nerdal 

(2012) menar att frihet inom denna definition handlar om politisk frihet, ekonomiska faciliteter, sociala 

möjligheter, skyddande säkerheter med mera. Ett tredje sätt att se på utveckling är utifrån ett strikt 

ekonomiskt perspektiv där utveckling uppnås genom ökad brutto national produkt (BNP) och ökade 

inkomster genom industrialisering och ökade teknologiska möjligheter (Nerdal, 2012, s. 4). 

 

Hållbarhet är enligt Nerdal (2012) ett begrepp som betyder olika beroende på kontext. Det är svårt att 

definiera då hållbarhet betyder olika för olika individer vilket också innebär att betydelsen förändras 

över tid. Strategier som applicerar ett medvetande kring hållbarhet är fortfarande en utmaning då 

dilemmat med hållbar utveckling framträder tydligt. Människan vill fortsätta sin tillväxt samtidigt som 

hon vill garantera kommande generationer att leva i samma komfort som dagens standard (Nerdal, 

2012, s. 5). 

Vidare talar Nerdal (2012) om dilemmat kring hållbar utveckling utgår från två perspektiv. Där det ena 

perspektivet förespråkar hållbar utveckling genom fortsatt utveckling i form av ekonomisk tillväxt och 

teknologiska framsteg medan det andra perspektivet förespråkar mänskligt ansvarstagande där 

naturen sätt i centrum och inte människan. Det första perspektivet på hållbar utveckling betonar 

utveckling och det andra perspektivet nyanserar ett perspektiv som skiftar från att ha människan i 

centrum till att ha miljön i centrum, en transformation (Nerdal, 2012). Detta dilemma är det som la 

grunden för det som Nerdal (2012) benämner ”svag” respektive ”stark” hållbarhet och syftet med 

hållbar utveckling är att integrera sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner på hållbarhet och 

utveckling. Detta ska eftersträvas så långt som möjligt för att tillgodose alla tre dimensioner eftersom 

de påverkar varandra (Nerdal, 2012, s. 5).  Hållbar utveckling innehåller både bevarande och förändring 

enligt Nerdal (2012) och:  
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Konceptet är i sig normativt och innehåller en konflikt mellan olika system (naturen, det sociala 

och det ekonomiska, förf. anm.). I den ”svaga” hållbarheten ses systemen som fristående vilket gör 

dem anpassningsbara i förhållande till varandra. I den ”starka” hållbarheten ses systemen som 

integrerade där naturen sätter gränserna (Nerdal, 2012, s. 6). 

 

Även Björneloo (2007) klargör, i sin avhandling, att begreppet hållbar utveckling är komplext och 

redogör för olika miljömässiga, ekonomiska och sociala perspektiv inom hållbar utveckling. Hon 

instämmer att hållbar utveckling ska ses från en helhet och säger att ”hållbar utveckling utifrån en 

helhetssyn bygger på människors och samhällets behov, förutsättningar och problem” (Björneloo, 

2007, s. 26). Hållbar utveckling handlar, enligt Björneloo (2007) om ansvar och solidaritet på lång sikt, 

generationer emellan. Detta ansvar och solidaritet ska ske på olika nivåer, allt från individer till grupper 

och nationer emellan. Det är utifrån denna helhetssyn som människors och samhällets behov, 

förutsättningar och problem ska relateras. Eftersom nationer är beroende av varandra och påverkar 

varandra, betyder det att beslut som fattas i ett land påverkar människor även i ett annat land. Enligt 

Björneloo (2011) betyder det att denna helhetssyn av hållbar utveckling endast går att uppnå genom 

internationellt samarbete.  Det betyder att den centrala principen av hållbar utveckling är ett 

perspektiv då de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna är integrerade med varandra 

(Björneloo, 2011, s. 12-13). Den miljömässiga dimensionen ska ses som en sorts yttre gräns då 

människan är beroende av naturen och dess kretslopp för sin överlevnad och välmående. Naturen blir 

ramen som inte får överskridas för då brister hållbarheten och det blir en snedfördelning och 

överanvändning av naturresurser. Den sociala dimensionen kan ses som målet för hållbar utveckling 

då alla människor ska ha rätt till ett värdigt liv. Ett värdigt liv kan bland annat sägas vara grundläggande 

mänskliga rättigheter samt jämställdhet. Den ekonomiska dimensionen kan ses som ett verktyg för att 

en social och miljömässig hållbarhet ska vara möjlig. Det är genom den ekonomiska dimensionen som 

balansen kan upprätthållas, och utan hänsyn till den miljömässiga och sociala dimensionen försvinner 

grunden för hållbarhet (Björneloo, 2007, s. 26).  

 

Om dimensionerna ses som individuella resulterar det i vad Nerdal (2012) kallar ”svag” hållbarhet 

eftersom man inte tar hänsyn till de andra dimensionerna när det kommer till konsekvenser. Det vill 

säga att man inte tar hänsyn till behov, förutsättningar och problem utifrån en helhet som Björneloo 

(2007) menar. Däremot en ”stark” hållbarhet är ett tillvägagångsätt där alla dimensioner är 

integrerade. Människan förhåller sig omtänksamt med handlingarna i en dimension då man ser hur 

dessa handlingar påverkar hållbarheten i det stora hela, i alla tre dimensioner.  
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I denna studie förstås begreppet hållbar utveckling utifrån Nerdal (2012) och Björneloo (2007), det vill 

säga som integrerat med utveckling och präglat av en helhetssyn som innefattar samtliga tre 

dimensioner. Då detta är den stipulativa definition som kommer att ligga till grund för analysen så är 

det motiverat att skapa en mer utförlig förståelse av vad dessa tre dimensioner innebär.   

4.2 Miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner 

Nedan följer en översiktlig förklaring av de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Att ha i åtanke är 

dock att de ständigt interagerar i en komplex relation. Den miljömässiga dimensionen handlar om 

naturen och dess kretslopp, jordens naturresurser och ekosystem. Alla delar är nödvändiga för att både 

jorden och dess livsformer ska fortsätta att samexistera och må bra. Den miljömässiga dimensionen 

sägs utgöra en yttre gräns då jordens resurser inte är oändliga. Miljömässig hållbarhet handlar om att 

ta tillvara naturens resurser för att respektera dagens behov samt tillfredsställa kommande 

generationers behov. Konsekvenserna av att inte ta tillvara denna dimension är att förhålla sig till 

miljön som något instrumentellt, alltså att utnyttja naturresurser utan att ta hänsyn till kommande 

generationers behov (Edman, 2005, s. 26).  

Den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling handlar bland annat om 

människors rättigheter och skyldigheter samt 

hur makt och inflytande fördelas. Den 

handlar också om hur resurser för 

grundläggande behov, som exempelvis 

utbildning, tillgång till mat, vatten och 

sjukvård fördelas. Social hållbarhet kan sägas 

handla om hur väl befolkningen i ett land mår 

och vilka demokratiska rättigheter den har 

rätt till, alltså om levnadsstandard och 

trygghet (Edman, 2005, s. 27).  

Ekonomisk hållbarhet handlar om produktion och konsumtion samt balansen mellan utveckling och 

miljö. Produktionen får inte överstiga de resurser människan har till sitt förfogande eftersom 

kommande generationer då inte får möjlighet att tillfredsställa sina behov. En ekonomisk tillväxt ska 

alltså inte ske på bekostnad av miljön eller social hållbarhet (Edman, 2005, s. 26). 

Samtliga dimensioner bygger upp begreppet hållbar utveckling och utifrån dem kan begreppet förstås. 

Det är centralt att förhålla sig till ett helhetsperspektiv som omfattar alla tre dimensioner när det talas 

om och lärs ut om hållbar utveckling. Det är genom att tänka utifrån en helhetssyn som det går att tala 
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om hållbar utveckling vilket illustreras av bilden ovan. Om hållbar utveckling genomsyras av ett 

helhetsperspektiv i läroböckerna betyder det att alla tre dimensioner samspelar med varandra och 

motsvarar den stipulativa definitionen av hållbarheten mellan de tre dimensionerna som stark. 

Tvärtom gäller i fall begreppet hållbar utveckling begränsas till en eller två dimensioner vilket leder till 

att hållbarheten mellan dimensionerna blir svag. 
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5. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kursplanen i geografi samt ett urval läroböcker för 

grundskolans mellanår framställer begreppet hållbar utveckling, hur de förhåller sig till varandra i 

denna fråga, samt i vilken mån dessa framställningar överensstämmer med stipulativa definitioner och 

de mål som anges i den nya läroplanen för grundskolan. 

1. Hur förhåller sig kursplanens framställning, i geografi, av begreppet hållbar utveckling till stipulativa 

definitioner? 

2. Hur förhåller sig läroböckernas framställning av begreppet hållbar utveckling till stipulativa 

definitioner? 

3. Hur förhåller sig läroböckernas presentation av hållbar utveckling gentemot kursplanens 

presentation av begreppet? 
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6. Metod 

Esaiasson m.fl. (2012) är en grupp forskare som har skrivit kursboken Metodpraktikan (2012) som tar 

upp vad forskning är, hur man lägger upp undersökningar samt hur man samlar in och analyserar 

material. När det kommer till analysmetoder tar de upp två olika textanalyser, kvantitativ 

innehållsanalys samt kvalitativ textanalys. En kvalitativ textanalys, till skillnad från en kvantitativ 

innehållsanalys, ger inte textens alla delar lika värde eller samma vikt utan går ut på att analysera 

textens alla delar från helheten till delen men även i vilken kontext den ingår. En fördel med denna typ 

av analys är att man genom intensiv läsning kan hitta det mer latenta budskapet i texten. En annan 

fördel med en kvalitativ textanalys är att texten som undersökts klargörs så att tankestrukturen och 

den mest centrala informationen blir koncis och transparent. Johansson och Svedner (2010) menar att 

en textanalys går att använda på en mängd olika texter och att den syftar till att beskriva och tolka 

olika texter samt se i vilka sammanhang de ingår. Oavsett vilken textanalystyp som väljs hävdar 

Johansson och Svedner (2010) att all textanalys utgår från närläsning (Johansson och Svedner, 2010, s. 

49). 

Begreppet kvalitativ metod rymmer en rad olika betydelser och kan appliceras i en rad olika 

undersökningar beroende på syfte. En textanalys är en kvalitativ metod som startar med en noggrann 

läsning (närläsning) av textens delar, helhet och sammanhang i vilket texten befinner sig. Detta för att 

klargöra tankestrukturen, ordna texten logiskt, klassificera med mera beroende på undersökningens 

syfte. En textanalys går att applicera i en bred utsträckning, på allt från debattartiklar till läromedel . 

Oavsett syfte med textanalysen finns det en gemensam funktion enligt Johansson och Sveder (2010) 

och det är att finna en djupare förståelse av texten genom en närläsning för att klargöra innehållet och 

förmedla en så preciserad och transparent bild som möjligt (Johansson och Svedner, 2010, s. 49).   

Komparativ analys har till syfte enligt Hellspong (2012) att jämföra olika texter för att undersöka 

likheter och skillnader. Rent praktiskt fungerar analysen på vilken text som helst men man får ut mest 

av vad som skiljer respektive förenar texterna om de har något samband mellan varandra (Hellspong, 

2012, s. 79).  

För att inrymma hela syftet och frågeställningen krävs det att vi använder såväl kvalitativ textanalys 

samt komparativ metod. 
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6.1 Analysmetod 

Analysen kommer att utgå från närläsning som syftar till att klargöra hur begreppet hållbar utveckling 

framställs i det undersökta materialet, samt en komparativ textanalys, som syftar till att jämföra 

läroplanens presentation med läroböckernas presentation av hållbar utveckling i relation till den 

stipulativa definitionen av begreppet.  

Genom att titta på teman som är centrala inom de tre dimensionerna, vilka nämns under rubriken 

material och avgränsningar, samt hur dimensionerna interagerar med varandra i texten kommer vi att 

svara på studiens frågeställning. Analysen utgår alltså från delarna, de tre dimensionerna, till helheten, 

begreppet hållbar utveckling, samt diskutera i vilket sammanhang de sammanfaller, det vill säga se om 

relationen mellan dimensionerna problematiseras eller inte. Detta utifrån det Nerdal (2012)  menar är 

hållbar utveckling. 

Detta görs genom att först definiera begreppet hållbar utveckling, vilket gjorts utifrån Brundtland 

kommissionens definition. Sedan väljs centrala teman ut som är bärande för begreppet. De centrala 

teman som valts ut är inom den miljömässiga dimensionen: kretslopp, naturresurser, ekosystem samt 

samexistens. Inom den sociala dimensionen har följande viktiga ord valts ut: mänskliga rättigheter och 

skyldigheter, grundläggande behov samt demokratiska rättigheter och inom den ekonomiska 

dimensionen har produktion, konsumtion, balansen mellan dessa och utveckling valts ut som viktiga. 

Därefter kommer en kartläggning av dimensionerna att ske genom de centrala teman som speglar 

respektive dimension. Detta för att bilda en uppfattning om vilken dimension som ges störst utrymme 

både i kursplanen för geografi samt i de valda läroböckerna. För att få en djupare förståelse krävs en 

närläsning av texterna för att fastställa och klargöra det centrala innehållet i texten samt för att se om 

begreppet hållbar utveckling problematiseras eller ej. Efter att ha fastställt i vilken utsträckning de olika 

dimensionerna omfattas i läroböckerna och i kursplanen ska en jämförelse ske mellan dessa för att se 

om läroböckerna realiserar det som kursplanen presenterar som hållbar utveckling. Frågor som vi har 

med oss under analysen är följande: 

 Vilken/vilka dimensioner genomsyras i olika textstycken?  

 Vilken/vilka dimensioner ges mest utrymme i hela läroboken?  

 Interagerar dimensionerna, i sådana fall hur?  

 Speglar läroböckerna presentationen av kursplanen? 

Närläsningen syftar alltså till att klargöra och se vilken dimension som framträder mest och vad som 

inkluderas och exkluderas. Den komparativa analysen är till hjälp då kursplanens presentation av 

hållbar utveckling ska jämföras med det undersökta materialets presentation av begreppet.  
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6.2. Material och avgränsningar 

I denna studie avgränsas lärobok till det Selander (2003) definierar:  

 

Med pedagogisk text kan vi mena lärobok, läsebok, övningsbok eller ett undervisningsprogram i 

filmens eller videons form. Grundidén med den pedagogiska texten är att den ska återskapa eller 

reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Det måste alltså ske ett urval och en 

avgränsning av det som ska återges. Dessutom måste texten struktureras i enlighet med vissa 

pedagogiska krav. Dessa kan gälla utbildningsnivå osv., men ett för alla pedagogiska texter 

genomgående drag är att de ska förklara någonting och att den kunskap som texten återger ska 

kunna prövas och kontrolleras av läraren på ett relativt enkelt sätt. Innehållet i den pedagogiska 

texten karakteriseras också av att kunskap och moral är sammanvävt på sätt som har officiell 

sanktion men som oftast inte är uppenbart i texten utan ligger fördolt i den. En pedagogisk text är 

producerad för en bestämd institutionaliserad användning, ett utbildningssystem med en egen 

rumslig, tidslig och social organisering som klasser, lektioner, stadier osv. (Selander, 2003, s. 222-

223). 

 

Lärobok har alltså till skillnad från läromedel en tydligare avgränsning. Läroboken, vilket nämns ovan, 

ses som en lärobok även utanför skolan. Läromedel å andra sidan kan användas som en lärobok i skolan 

men som inte nödvändigtvis ses som en lärobok utanför skolan. Det kan alltså vara en och samma text 

som kan ses som både en lärobok eller ett läromedel beroende om texten används i skolan eller inte 

(Selander, 2003, s. 121). 

Läroböckerna som kommer att användas i denna studie är valda då de är kompatibla med Lgr11 och 

kommer från tre stora förlag vilket gör att de troligen används i stor utsträckning i skolans verksamhet. 

De är riktade till skolans mellanår, det vill säga åk 4-6, inom ämnet geografi. Inom ämnet geografi 

behandlas mer specifikt avsnitten om hållbar utveckling.  Vi intresserar oss för detta område då vi ska 

arbeta inom dessa åldrar och ämne. Studien kommer att använda basläromedel. Dessa böcker är 

tryckta läromedel och studien kommer att utesluta andra former av läromedel såsom TV, film, 

tidningar, radio, teater med mera. Studien bortser från ett multimodalt perspektiv och fokuserar på 

närläsning (Johansson och Svedner, 2010).  

Sedan kommer det avgränsade materialet jämföras med kursplanen i geografi för att se hur 

läromedlens presentation av hållbar utveckling förhåller sig till kursplanens presentation av begreppet.  
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6.3 Läroböcker 

Koll på världen, Sanoma utbildning (2013), är författad av Kjell Haraldsson, Hanna Karlsson och Lena 

Molin och är avsedd för åk 4-6. Den har 10 kapitel med mindre avsnitt i. Totalt har boken 127 sidor. 

Kapitlen handlar om kartografi, jorden, dess klimat och natur, världens befolkning, resurser, marken vi 

lever av, industrier, världshavet, sötvatten samt världsdelarna. Boken avslutas med ett register samt 

tabeller över bland annat länder, öar, sjöar och språk. Boken tar upp aktiviteter över större delen av 

jorden. 

Studien avgränsas till kapitlen om resurser, marken vi lever av, industrier i världen, världshaven, 

sötvatten samt världens befolkning. Därefter kommer kapitlet om världshavet avgränsas till avsnitten 

Havets resurser och Havet måste skyddas. Kapitlet om sötvatten avgränsas till avsnittet Sjöar förändras 

och försvinner samt kapitlet Världens befolkning avgränsas till avsnittet om varför vissa länder är 

fattiga.  

Puls Geografi Europa, Natur och kultur (2013), är författad av Katarina Olsson och Ingrid Åsgård och är 

avsedd för åk 4-6. Det är en kapitelbok med kapitlen Jorden förändras, Europa i världen, Europas 

regioner, Jordens resurser samt Jämlikt och hållbart. Boken avslutas med en ordlista och ett register. 

Boken är främst fokuserad på Europa och är 112 sidor lång. 

Studien avgränsas till kapitlen om jordens resurser samt kapitlet Jämlikt och hållbart. Utöver detta 

avgränsas studien till avsnitten om befolkning och näringsliv i hela Europa samt folkmängden 

förändras. 

Upptäck jordens resurser, Liber (2014), är författad av Torsten Bengtsson och Annica Hedin och är 

avsedd för åk 4-6. Boken som är 115 sidor är uppdelad i kapitel med mindre avsnitt inom varje kapitel 

och tar upp planeten jorden, kartkunskap, jordens befolkning, inre och yttre krafter, klimat och natur, 

hållbar utveckling, resurser samt världsdelarna. Varje kapitel avslutas med en kort sammanfattning av 

kapitlet. I slutet på boken finns en ordlista där olika ord och begrepp förklaras samt ett register. Boken 

tar med stora delar av världen i sitt textinnehåll. 

Studien avgränsas till kapitlen om jordens befolkning, hållbar utveckling och jordens resurser.  

 

 



20 
 

6.4 Kursplan i geografi 

Kursplanen i geografi är uppdelad i tre delar vilka är syftesbeskrivning, centralt innehåll och 

kunskapskrav. Kursplanen börjar dock med en generell inledning om ämnet geografi. I 

syftesbeskrivningen tas de kunskaper upp som eleven bör utveckla inom ämnet lite mer generellt. 

Alltså syftet med att läsa ämnet. Det centrala innehållet tar upp vilka faktakunskaper undervisningen 

ska preciseras mot och kunskapskraven ligger till grund för betygsättning utifrån olika förmågor.  

Eftersom studien avgränsas till hållbar utveckling enligt Molin och Nerdal har dessa delar i kursplanen 

valts ut: 

I syftesbeskrivningen inom ämnet geografi står det att elever ska ges möjlighet att utveckla kunskaper 

om hur människor, samhälle och natur samspelar samt vilka konsekvenser detta får för naturen och 

människors levnadsvillkor samt utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser 

uppstår. De ska även utveckla sin förmåga att värdera olika lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor 

utifrån överväganden kring hållbar utveckling och etik (Lgr11, 2011, s. 159-160).  

Inom det centrala innehållet förtydligas detta under rubrikerna livsmiljöer samt miljö, människor och 

hållbarhetsfrågor. 

Livsmiljöer 

• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och 

naturens egna processer… Vilka konsekvenser detta får för människor och natur. 

• Jordens naturresurser… Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets 

betydelse, dess fördelning och kretslopp. 

• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen 

och konsekvenser av denna. 

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor 

• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.  

• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och 

naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och 

organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor. (Lgr11, 2011, s. 161-162) 

 

I kunskapskraven bedöms eleverna utifrån hur goda kunskaper de har kring vilka konsekvenser den 

förändrade jordytan får för människor och natur samt hur de kan beskriva samband mellan bland annat 

landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. Vid ett tillfälle nämns även hållbar utveckling 

då eleverna ska kunna resonera kring frågor som rör ämnet både när det gäller miljöetiska val samt 
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prioriteringar i vardagen. De ska även kunna ge förslag på varför människors levnadsvillkor i världen är 

så olika och hur detta går att förbättra (Lgr11, 2011, s. 164-166). 
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7. Resultat och analys  

7.1 Vad säger kursplanen? 

I kursplanen för geografi handlar inledningen om hållbar utveckling och själva begreppet hållbar 

utveckling nämns redan där. Den ekonomiska dimensionen talas det inte uttryckligen om i det stycket 

utan fokus ligger framför allt på de miljömässiga och sociala dimensionerna. Mer specifikt talas det om 

ekosystemet och det ansvar människan har att förvalta jorden (Lgr11, 2011, s. 159). Detta leder till att 

hållbarheten mellan dimensionerna blir svag i kursplanens inledning då den ekonomiska dimensionen 

marginaliseras.  

Under syftesbeskrivningen talas det vid ett tillfälle om de tre dimensionerna tillsammans, hur 

”kunskaper om människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen 

och människors levnadsvillkor” (Lgr11, 2011, s. 159). Naturen speglar den miljömässiga dimensionen, 

samhället speglar den ekonomiska dimensionen och människan speglar den sociala dimensionen. 

Kursplanen tar även upp att elever ska utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om 

naturresurser uppstår vilket speglar de tre dimensionerna då det handlar om balansen mellan 

produktion och konsumtion, grundläggande behov och påverkan på miljön. Problematiseringar görs 

och konsekvenser måste synliggöras vilket fördjupar förståelsen för begreppet hållbar utveckling. 

Syftesbeskrivningen redogör för en stark hållbarhet mellan dimensionerna då alla dimensionerna 

samspelar och problematiseras.  

Det centrala innehållet har tre underrubriker varav två av tre till stora delar berör hållbar utveckling. 

Dessa två underrubriker är Livsmiljöer samt Miljö, människor och hållbarhetsfrågor. De två 

underrubrikerna ger störst utrymme åt de miljömässiga och sociala dimensionerna då det talas om 

kretslopp, naturresurser, samexistens, grundläggande behov samt mänskliga rättigheter och 

skyldigheter. Den ekonomiska dimensionen vävs dock in när det bland annat talas om 

markutnyttjande. Markutnyttjande kopplas till produktion, konsumtion och balansen mellan dessa 

samt vilka konsekvenser detta får för människan och naturen. (Lgr11, 2011, s. 161-162). Trots att det 

är två dimensioner som ges störst utrymme samspelar alla tre dimensionerna vilket leder till att 

hållbarheten mellan dimensionerna blir stark.  

Även inom kunskapskraven finns ett starkt samband mellan de tre dimensionerna och de är med i lika 

stor utsträckning och samspelar med varandra (Lgr11, 2011, s. 164-166). Kopplingen mellan 

naturresurser, människans ansvar och påverkan på naturen speglas i kunskapskraven vilket betyder 

att de miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna integreras.  
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Alla tre dimensionerna ges ungefär lika stort utrymme i kursplanen utifrån de teman som valts som 

viktiga utifrån Nerdals (2012), Brundtlands (1987) och Björneloos (2007) begreppsuppfattning om 

hållbar utveckling, som nämnts i teoridelen. Bortsett från inledningen i kursplanen i geografi så 

genomsyras texten av en stark hållbarhet mellan dimensionerna. Tack vare den starka närvaron av alla 

dimensionerna centraliseras betydelsen av en helhetssyn kring hållbar utveckling. Begreppet hållbar 

utveckling omnämns vid tre tillfällen: en gång i inledningen i kursplanen, en gång i syftesbeskrivningen 

och en gång i kunskapskraven. Vid ett tillfälle står det explicit om de tre dimensionerna tillsammans 

och hur de samspelar med varandra.  

Utifrån kursplanens explicita innehåll går det att finna samspelet mellan de tre dimensionerna och 

vikten av en förståelse för konsekvenser mellan dessa. Alltså det som Nerdal (2012) benämner som 

stark hållbarhet.  

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför 

intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också medverka till att eleverna 

utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö 

för alla (Lgr11, 2011, s. 159).  

Kursplanen synliggör konsekvenser av olika slag löpande genom hela texten. Till exempel hur 

människan påverkas av naturen, hur naturen påverkas av människan samt hur människan kan påverka 

andra människor genom att bland annat hjälpa till. Kursplanen uppmuntrar till en problematisering av 

en djupare förståelse för hållbar utveckling. Ett exempel på en problematisering är, i centralt innehåll, 

under rubriken Miljö, människor och hållbarhetsfrågor där det tas upp val och prioriteringar samt 

bakomliggande orsaker som påverkar levnadsvillkoren runt om i världen (Lgr11, 2011, s. 163). 

Definitionen av begreppet i kursplanen i geografi leder till en stark hållbarhet mellan dimensionerna 

där det är centralt att se hållbar utveckling ur en helhetssyn. Det vill säga hållbar utveckling kan förstås 

genom integration mellan dimensionerna. En stark hållbarhet mellan dimensionerna innebär att den 

miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionerna inkluderas i ett ömsesidigt samspel med 

varandra där handlingar i en eller fler dimensioner påverkar samtliga. De ses alltså inte skilt från 

varandra, utan som en helhet.  

 

 



24 
 

7.2 Vad säger läroböckerna? 

Som nämnts tidigare kommer analysen att behandla vissa kapitel och avsnitt i det utvalda materialet. 

Ovan har en närläsning av kursplanen i geografi skett i syfte att bilda en uppfattning om hur hållbar 

utveckling presenteras. Här nedan analyseras de undersökta materialen så att textens innehåll klargörs 

så tydligt och precist som möjligt. Sedan följer den komparativa analysen där presentationen av hållbar 

utveckling i kursplanen jämförs med presentationen av hållbar utveckling inom läroböckerna. Analysen 

kommer att utgå från ett tematiskt perspektiv med tre teman: Jordens befolkning, Jordens resurser 

och Hållbar utveckling. 

7.2.1 Jordens befolkning 

Alla läroböckerna tar upp fakta kring jordens befolkning där bland annat mänskliga och demokratiska 

rättigheter och skyldigheter, grundläggande mänskliga behov samt fattigdom, rikedom och 

levnadsstandard står i fokus. Den sociala dimensionen är den mest närvarande dimensionen inom 

avsnittet om jordens befolkning där rätten till ett värdigt liv centraliseras på olika sätt bland annat 

genom demokratiska rättigheter och grundläggande mänskliga behov. Sedan följer den ekonomiska 

dimensionen. Den miljömässiga dimensionen omnämns nästan inte alls. Inom kapitel och avsnitt om 

jordens befolkning interagerar oftast den sociala dimensionen med den ekonomiska dimensionen då 

mänskliga rättigheter och orättvisor i världen har ett nära samspel med ekonomiska förutsättningar 

såsom dåliga arbetsförhållanden. En konsekvens av dåliga arbetsförhållanden kan vara låga löner vilket 

i sin tur leder till billig produktionskostnad av varor. Inom avsnittet saknas det en problematisering 

mellan de tre dimensionerna vilket gör att hållbarheten mellan dimensionerna ses som svag.  

Koll på världen (2013) väljer att presentera jordens befolkning utifrån ett eget kapitel som heter 

Världens befolkning. Även ett avsnitt inom kapitlet Industrier i världen tar upp jordens befolkning och 

handlar om barnarbete, utbildning och barnkonventionen där centrala teman i kapitlen handlar om 

folkmängd, fattiga och rika länder samt urbanisering. När det talas om folkräkning synliggörs 

befolkningspyramider som visar antalet invånare och åldrar på dessa i ett land. Vikten av att veta hur 

många det finns i ett land är för att FN vill kunna jämföra invånarantalet länder emellan. En annan 

anledning till varför länder registrerar födslar och dödsfall, emigration och immigration är för att veta 

hur landets befolkning kommer att utvecklas i framtiden och vad som ska satsas på med tanke på 

infrastrukturen (Haraldsson, Karlsson och Molin, 2013, s. 44-45). Detta avsnitt utgår starkt från den 

sociala dimensionen med inslag av den ekonomiska dimensionen. Den miljömässiga dimensionen 

marginaliseras då det inte nämns eller refereras till. Detta leder till att det inte finns någon interaktion 

mellan de tre dimensionerna.   



25 
 

Ett annat exempel är då det sker en 

jämförelse mellan fattiga och rika 

länder där de sociala och ekonomiska 

dimensionerna samspelar och där den 

miljömässiga dimensionen inte 

omnämns, vilket bilden visar. Här 

definieras rika och fattiga länder utifrån 

ekonomi, sjukvård, medelålder samt utbildning (Haraldsson, Karlsson och Molin, 2013, s. 47). 

Ytterligare ett exempel på ett bristande samspel mellan dimensionerna är i Koll på världen (2013), 

inom avsnittet Jordens resurser, där en koppling till barnkonventionen görs. Där stärks den sociala 

dimensionen än mer och de ekonomiska och sociala dimensionerna exkluderas. (Haraldsson, Karlsson 

och Molin, 2013, s. 74-75).  

Det finns ett exempel på samspel mellan de tre dimensionerna i Koll på världen (2013) där den 

ekonomiska dimensionen tar upp utvecklingen inom landet, den sociala dimensionen tar upp 

demokratiska rättigheter och den miljömässiga dimensionen tar upp brist på naturresurser.  

Många fattiga länder har varit kolonier och styrts från andra länder. Det har i vissa fall gjort att den 

ekonomiska utvecklingen försenats. Flera fattiga länder har styrts av en diktator som inte varit 

intresserad av att bygga upp landet. Ibland beror fattigdomen på långvariga krig eller att landet 

drabbats av torka eller andra återkommande naturkatastrofer (Haraldsson, Karlsson och Molin, 

2013, s. 46). 

I Puls Geografi Europa (2014) är avsnitten om jordens befolkning uppdelad på många olika kapitel med 

varierande underrubriker där utgångspunkten är Europas befolkning. Dimensionerna står var för sig 

och interagerar inte med varandra vilket innebär att det är en svag hållbarhet mellan dimensionerna.  

När det kommer till befolkning och näringsliv genomsyrar den ekonomiska dimensionen texten i 

samtliga avsnitt. ”Ryssland är rikt på naturtillgångar. Här finns diamanter, guld, silver och många andra 

sällsynta och dyrbara mineraler. Skogen är en annan viktig råvara” (Olsson och Åsgård, 2014, s. 57). 

Olika miljömässiga naturresurser värdesätts utifrån den ekonomiska dimensionen. Här samspelar inte 

dimensionerna utan här dominerar den ekonomiska dimensionen. Vid ett tillfälle i Puls Geografi 

Europa (2014) samspelar två dimensioner, de miljömässiga och ekonomiska dimensionerna, när det 

talas om fiske som industri samt utfiskning. I exemplet visas hänsyn mellan dimensionerna (Olsson och 

Åsgård, 2014, s. 57).   
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Avsnittet Folkmängden förändras speglar en stark social dimension då det talas om flytt, immigration, 

emigration och folkmängd (Olsson och Åsgård, 2014, s. 40-41).    

Exempel på att hållbarheten mellan dimensionerna är svag är i Upptäck jordens resurser (2014) när där 

det talas om människors anledning till flytt. Flytt ses utifrån en strikt social aspekt, då anledningarna 

till detta bland annat är urbanisering, arbete och trygghet.  

När människor känner sig otrygga och inte tror på framtiden, försöker de ofta få det bättre genom 

att flytta. De som flyttar frivilligt kan ofta återvända. Men flyktingar som flyr undan krig, hot och 

förföljelse kan inte alltid återvända(Bengtsson och Hedin, 2014, s. 27).  

Den miljömässiga dimensionen utelämnas nästan helt. Ett avsnitt i Upptäck jordens resurser (2014) 

diskuteras klimatflyktningar där samspelet mellan emigration och klimatet påpekas genom att 

havsnivån stiger vilket leder till att befolkning vid havskuster behöver flytta. (Bengtsson och Hedin, 

2014, s. 27). Här vävs inte den ekonomiska dimensionen in tydligt och den miljömässiga kopplingen 

kan ses som vag då det är ett kortfattat exempel av emigration. Ytterligare en anledning till varför  

hållbarheten mellan dimensionerna ses som svag är för att dimensionerna står skrivna var för sig utan 

att interagera med varandra vilket är ett kriterium för att det ska kunna räknas som stark hållbarhet 

mellan dimensionerna.  

Ett annat exempel i Upptäck jordens resurser (2014) där hållbarheten mellan dimensionerna är svag är 

när det talas om hur människor tar sig ur fattigdom. Detta skildras ur en social och ekonomisk aspekt 

där utbildning framhålls som det främsta medlet att få arbete samt skapa bättre förhållanden för 

kvinnor (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 21).  

Andra områden inom kapitel om jordens befolkning, bortsett från dåliga arbetsvillkor, är dilemman om 

konflikter och trygghet samt möjligheten till emigration. Dessa områden är genomsyrade av den 

sociala och ekonomiska dimensionen och den miljömässiga dimensionen omnämns nästan inte alls 

inom detta sammanhang. Vid ett tillfälle synliggörs en interaktion mellan den sociala och miljömässiga 

dimensionen under rubriken Klimatflyktningar. Där nämns det att en anledning till flytt är när den 

lokala geografiska miljön förstörs av olika anledningar och lokalbefolkningen behöver söka sig till nya 

platser. Olika anledningar till flytt kan vara ett varmare klimat som gör så att havsnivån stiger, vilket i 

sin tur leder till att kusterna översvämmas och människorna måste flytta (Upptäck jordens resurser, 

2014, s. 27). Dock är detta exempel vagt och begränsat då det är snävt beskrivet.  

Ett exempel på ett kretslopp som saknar samspelet mellan samtliga dimensioner går att finna i Upptäck 

jordens resurs (2014) på sidan 93 inom kapitlet om naturresurser. Om bonden använder en mindre 

hållbar jordbruksmetod såsom svedjebruk så skulle bonden inte kunna bo kvar på samma område då 
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jorden inom en snar framtid utarmas. Här används alltså begreppet på ett ytligt sätt och en felaktig 

bild av hållbar utveckling presenteras. En tydlig konsekvens av denna brist kan kopplas till det som 

Selander (2003) och Molin (2006) visar på om att lärobokens presentation av hållbar utveckling enbart 

kopplas till den miljömässiga dimensionen och ett resurstänkande. Detta innebär också att de övriga 

två dimensionerna marginaliseras.  

7.2.2 Jordens resurser 

Jordens resurser behandlas i alla tre läroböckerna och ges stort utrymme. I läroböckerna innefattar 

jordens resurser vatten, skog och mark, hav, berg samt energikällor. Det finns även en koppling mellan 

förnybara och icke förnybara resurser. Alla böckerna visar på en hållbarhet mellan dimensionerna som 

är svag när det kommer till hållbar utveckling inom avsnittet Jordens resurser då de oftast utgår ifrån 

två dimensioner och att dimensionerna inte alltid interagerar. Antingen är det de ekonomiska och 

sociala dimensionerna som integreras eller så är det de miljömässiga och sociala dimensionerna. Den 

dimension som ges störst utrymme är den miljömässiga då kapitlen och avsnitten handlar om just 

naturresurser samt att de tar upp konsekvenser av människans handlingar. När de ekonomiska och 

miljömässiga dimensionerna skrivs tillsammans men inte samspelar blir det på bekostnad av den 

miljömässiga. Extrahering av värdefulla naturresurser leder till exploatering av olika områden på grund 

av människans värdering av naturen vilket leder till en att det tecknas en svag hållbarhet mellan 

dimensionerna. En generell representation av den miljömässiga dimensionen är när det talas om 

förnybara och icke förnybara naturresurser. Som nämns ovan sätts den ekonomiska dimensionen 

framför den miljömässiga dimensionen då avsnittet om järnmalm är sett utifrån en ekonomisk 

dimension utan att tala om påföljder. 

Kapitlen och avsnitten om jordens resurser har även textstycken där hållbarheten mellan 

dimensionerna ses som stark. Den miljömässiga dimensionen kopplas till geografisk plats, den sociala 

dimensionen kopplas till grundläggande behov och den ekonomiska dimensionen kopplas till teknik 

och utveckling. De tre dimensionerna integrerar då den ekonomiska dimensionen berör kostnad och 

effektivitet där utveckling av konstbevattning är vital. Den sociala dimensionen berör levnadsstandard 

där människan har tillgång till bland annat vatten och mat. Den miljömässiga dimensionen berör 

konsekvenserna av människans handlingar samt klimat. Tillsammans skapas en helhet där samtliga 

dimensioner påverkar varandra.  

Ett exempel, i Koll på världen (2013), där fokus ligger på den ekonomiska dimensionen är ”När 

berggrunden innehåller så mycket mineral att det lönar sig att bryta, kallas det för malmer” 

(Haraldsson, Karlsson och Molin, 2013, s.52). Naturen värdesätts utifrån lönsamhet vilket betonar en 

ekonomisk dimension istället för att förklara mineraler som naturresurs mer generellt. Den 
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ekonomiska dimensionen dominerar och miljön värdesätts utifrån de produkter som går att utvinna ur 

marken och det saknas en koppling till vilka påföljder det ger miljön och den biologiska mångfalden 

och andra områden inom den miljömässiga dimensionen.  

Ett annat exempel, i Koll på världen (2013), där fokus ligger på endast en dimension är där den sociala 

dimensionen dominerar. I det exemplet talas det om vem som äger oljan, alltså makten mellan olika 

viktiga aktörer samt att detta skapar intressekonflikter (Haraldsson, Karlsson och Molin, 2013, s. 53). 

Olja är väldens viktigaste handelsvara. Eftersom oljan är så viktig för ekonomin i världen, har de 

länder och personer som äger oljekällor stor makt. Oljan har flera gånger lett till konflikter där 

länder varit oense om vem som ska äga marken där oljan finns (Haraldsson, Karlsson och Molin, 

2013, s. 53). 

Ett tredje exempel i Koll på världen (2013) där hållbarheten mellan dimensionerna saknas är då endast 

en dimension, den ekonomiska, synliggörs. Det är avsnittet om intresset för havets resurser med 

tyngdpunkt på utveckling. Texten beskriver att i framtiden kommer människan utvinna resurser ur 

havet då resurserna på land är utvunna. I detta stycke utelämnas konsekvenser av människans 

handlingar och påverkan på miljön och ekosystemet helt.   

Eftersom vi förbrukar mer och mer metaller och resurserna på land minskar, tror många forskare 

att framtidens ”gruvor” kommer ligga i havet. Det är här som utvinningen av sällsynta och 

värdefulla mineraler kommer att äga rum. På havsbotten, framför allt i Stilla havet och Indiska 

oceanen, finns stora fyndigheter av mangan, nickel, koppar och kobolt. De ligger som stora klumpar 

på havsbotten och kallas för noduler. I dag går det att ”dammsuga” upp nodulerna från havsbotten, 

men det är inte ekonomiskt lönsamt ännu (Haraldsson, Karlsson och Molin, 2013, s. 83). 

I ett annat avsnitt i Koll på världen (2013) synliggörs återvinning och dess samband med naturresurser. 

Inom detta avsnitt blir det en stark hållbarhet mellan dimensionerna då de vävs ihop. Det talas om 

vikten av att jordens naturresurser är begränsade vilket betonar den miljömässiga dimensionen. Den 

sociala dimensionen tar upp att återvinning ger arbete men att vissa arbetsförhållanden är 

problematiska då lönen är låg och hälsorisken stor. Den ekonomiska dimensionen tar upp återvinning 

rent kostnadsmässigt då det är metaller med högt värde som kan smältas ner och användas om och 

om igen. (Haraldsson, Karlsson och Molin 2013, s. 56-57).  

När det kommer till kapitlen och avsnitten om jordens resurser i Puls Geografi Europa (2014) finns 

exempel där hållbarheten mellan dimensionerna utifrån denna uppsats stipulativa definition kan ses 

som stark, på så vis att de tre aspekterna samspelar. Inom avsnittet finns det förklaringar på varför vi 

bor där vi bor utifrån de tre dimensionerna. Naturresurser kopplas till den miljömässiga dimensionen, 

grundläggande behov till den sociala dimensionen och modern teknik och utveckling till den 
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ekonomiska dimensionen. Förhållandet mellan dessa gör det möjligt att bo på ställen som tidigare varit 

svårbebodda, utifrån ett hållbart perspektiv.  

En text där dimensionerna tydligt samspelar är i Puls Geografi Europa (2014) när vatten som resurs 

problematiseras och förstås utifrån de olika dimensionerna. För att må bra måste människan ha 

tillgång till rent vatten, dock har inte alla människor tillgång till detta på grund av geografiska 

förhållanden såsom svår torka och lite regn samt att det är en ekonomisk fråga då det är dyrt att borra 

brunnar. Även djur och växter behöver vatten för att må bra vilket bidrar till en bättre levnadsstandard 

vilket också påverkas då floder och sjöar töms på vatten på grund av bland annat konstbevattning 

(Olsson och Åsgård, 2014, s. 102).  

Djur och växter behöver också vatten för att leva. När torkan är svår kan det bli missväxt och 

människor får ont om mat. En stor del av vattnet i världen används faktiskt för att vattna åkrar. 

Vattnet tas ut sjöar, floder och dammar och sprutas ut över odlingarna. Även grundvatten pumpas 

upp för bevattning. Men för att kunna vattna åkrar på det här sättet måste man förstås ha tillgång 

till vatten. Och man måste också ha råd med en utrustning som behövs för att pumpa upp och leda 

ut vatten (Olsson och Åsgård, 2014, s. 102). 

I avsnittet om fisket som industri, i Puls Geografi Europa (2014), samspelar de ekonomiska och 

miljömässiga dimensionerna då det talas om effektivisering av fångstmetoder och fiskeindustrin kontra 

överfisket. ”Fångstmetoderna och fiskeindustrin har blivit effektivare och idag fångas det mer fisk än 

vad som föds. I vissa havsområden har ett sådant överfiske gjort att vissa arter helt försvunnit” (Olsson 

och Åsgård, 2014, s. 94). Av citatet ovan går det att utläsa att det saknas en problematisering då texten 

endast konstaterar till exempel att vissa 

arter utrotats utan att tala om följderna 

av överfisket.  

(Bilden visar fiskeindustrin kontra 

lokalfisket. Puls Geografi Europa, 2014, s. 

94.) 

Ett exempel, nu i Upptäck jordens 

resurser (2014), på bristande samspel 

mellan dimensionerna är när det talas om torka och svält. De dimensioner som interagerar med 

varandra är de miljömässiga och sociala dimensionerna. Torka ses utifrån klimat. Om det inte regnar 

blir det missväxt. Svälten och konflikten hamnar inom den sociala dimensionen då människor måste 

fly från området. Texten tar upp konflikter mellan individer men inte konsekvenser mellan olika större 

aktörer(Bengtsson och Hedin, 2014, s. 67).  
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Ett samband där alla tre 

dimensionerna samspelar går att 

finna i Upptäck jordens resurser 

(2014) där det talas om ett kretslopp 

i sju steg. De tre dimensionerna 

samspelar genom att bönderna 

planterar träd och träden binder 

jorden som skyddar marken. Genom 

att jorden har möjlighet att ligga kvar och inte sköljas bort av regn ger det en bördigare jord vilket ger 

en rikare skörd (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 93). I detta exempel handlar den sociala dimensionen 

om de grundläggande behoven, det vill säga allas rätt till mat. Den ekonomiska dimensionen handlar 

om utveckling där konsumtion och produktion är i balans mellan de sociala och miljömässiga 

dimensionerna. Den miljömässiga dimensionen handlar om att ta tillvara på naturens gräns, att behålla 

ett fungerande kretslopp och uppnå samexistens. Detta leder till en stark hållbarhet mellan 

dimensionerna.    

När det kommer till avsnitten om havet och fisket som resurs i Upptäck jordens resurser (2014) är det 

främst de miljömässiga och ekonomiska dimensionerna som det fokuseras på. Vid två textstycken 

inkluderas den sociala och den miljömässiga dimensionen i samband med reglering av fiske (Bengtsson 

och Hedin, 2014, s. 76-80).  

7.2.3 Hållbar utveckling 

När det kommer till avsnitten om hållbar utveckling tilldelas i Upptäck jordens resurser (2014) hållbar 

utveckling ett helt kapitel medan det i Koll på världen (2013) och Puls Geografi Europa (2014) tilldelas 

var sitt avsnitt om hållbarhet. Samtliga läroböcker använder sig av en nära tolkning av 

Brundtlandskommissionens definition av begreppet hållbar utveckling vilket handlar om samexistens 

och hushållande av jordens resurser så att levnadsstandarden bibehålls för nuvarande och kommande 

generationer. I Upptäck jordens resurser (2014) finns denna förklaring av hållbar utveckling ”Vår planet 

ska räcka till mycket och till många – både människor och djur! Till alla oss som lever nu och till de som 

kommer efter oss. Det gäller att varken göra slut på naturens resurser eller förstöra dem” (Bengtsson 

och Hedin, 2014, s. 52).  

I Koll på världen (2013) väljer de att utgå från att hållbarhet representeras av resurser såsom förnybar 

och icke förnybar energi samt förbrukningen av resurser. Alla tre dimensionerna representeras och 

samspelar med varandra i olika delar av texten. Dock får de sociala och ekonomiska dimensionerna 

mest utrymme. Ansvaret gentemot en hållbar utveckling synliggörs i tre nivåer nämligen människan 
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som egen individ, lokala politiska beslut samt globala politiska beslut. Ett exempel på ansvaret varje 

individ har är att tänka på sin egen konsumtion, bland annat att det kan vara bättre för miljön att köpa 

närodlade varor eller varor som inte behöver transporteras så långt (Haraldsson, Karlsson och Molin, 

2013, s. 55). De andra två nivåerna, politiska beslut och ett internationellt samarbete, står med. Dock 

förklaras de inte vidare.  

I Puls Geografi Europa (2014) presenteras en förståelse av hållbar utveckling där kopplingen mellan 

dimensionerna är stark: den ekonomiska dimensionen tar upp skillnaden mellan fattigdom och 

rikedom, den sociala dimensionen tar upp grundläggande behov och den miljömässiga dimensionen 

tar upp naturresurser och hur människan måste hushålla med dessa. Detta leder till en tydlig 

interaktion mellan dimensionerna. Vidare delas de tre dimensionerna upp på ett tydligt sätt under 

rubriker där den miljömässiga dimensionen tar upp natur, klimat och naturtillgångar. Den sociala 

dimensionen tar upp befolkning och den ekonomiska dimensionen tar upp industriell utveckling 

(Olsson och Åsgård, 2014, s. 100-101). Under rubrikerna ställs det frågor såsom ”Var på jorden är det 

bra för människor att leva och bo?”, ”Vilka är det som bestämmer i ett land?” och ”Kan man köpa och 

sälja varor?” (Olsson och Åsgård, 2014, s. 101). Dock besvaras inte alla frågor i texten. Inom natur och 

befolkning besvaras de flesta frågor, dock ytligt och utan att problematiseras. De frågor som ställs kring 

industriell utveckling svaras det inte alls på. Istället följer en rad mer allmänna texter om rent vatten, 

mat, utbildning samt klimatförändringar. Alla tre dimensionerna får utrymme, den miljömässiga 

dimensionen får störst. De samspelar dock inte då det oftast är två dimensioner som vävs samman 

under olika rubriker. Den miljömässiga dimensionen står till störst del själv. Detta leder till att 

läromedlet inte motsvarar den stipulativa definition av begreppet hållbar utveckling då samspelet 

mellan de tre dimensionerna är svagt. 

I Upptäck jordens resurser (2014) finns ett helt kapitel om hållbar utveckling. Första uppslaget 

innehåller en tolkning av Brundtlandskommissionens definition av begreppet. Texten presenterar 

hållbar utveckling bildligt med fotavtryck där de tre dimensionerna starkt samspelar. Tre länder 

presenteras vilka är USA, Malawi och Sverige och jämförs i relation till ett fotavtryck som visar naturens 

gräns. Görs ett större fotavtryck än de resurser människan har att hushålla med behövs mer 

naturresurser än vad jorden har att erbjuda (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 53).  
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(Bild ur Upptäck jordens resurser (2014) på 

ekologiska fotavtryck som avbildas från olika delar 

av världen, Bengtsson och Hedin, 2014, s. 53) 

 

Allt vi gör, äter och köper påverkar naturen. Man 

kan säga att vi gör fotavtryck på jorden. 

Avtrycket blir mindre då vi cyklar till skolan och 

äter pannkaka till lunch, än när vi åker bil och 

äter biff. Våra ekologiska fotavtryck är alltså ett 

mått på hur mycket vi påverkar naturen. Det 

visar hur mycket naturresurser som behövs för 

att producera, transportera och ta hand om 

avfallet från de varor vi använder (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 53). 

Bilden ovan visar som nämts tidigare tre länder och deras ekologiska fotavtryck där USA utgör det 

största fotavtrycket vilket betyder att de har den sämsta utvecklingen mot hållbarhet. Här nämns inte 

hållbar utveckling utifrån rika och fattiga länder utan hur naturresurserna används och fördelas. Alltså 

har den ekonomiska dimensionen tonats ner och gett plats till de mer sociala och miljömässiga 

dimensionerna dock samspelar alla tre dimensionerna vilket leder till en stark hållbarhet mellan 

dimensionerna.  

På det första uppslaget om hållbar utveckling i Upptäck jordens resurser (2014) problematiseras de tre 

dimensionerna genom att det diskuteras konsekvenser samt att kopplingar mellan dimensionerna 

synliggös. Detta leder till att läromedlet motsvarar den stipulativa definitionen av begreppet hållbar 

utveckling då samspelet mellan de tre dimensionerna är stark. Om för många träd avverkas påverkas 

naturen då jordlagret sköljs bort av regnet vilket resulterar till att marken inte går att odla. Ett annat 

exempel på ett starkt samspel mellan dimensionerna är när det handlar om internationellt samspel. 

”Fn:s medlemsländer sätter upp mål för att försöka nå en hållbar utveckling. Då handlar det inte bara 

om miljön, utan också om sociala frågor och ekonomi”(Bengtsson och Hedin, 2014, s. 52).    

I resterande kapitel är det två dimensioner som ges större utrymme men nu de sociala och 

ekonomiska. Dock resulterar det inte i en svag hållbarhet mellan dimensionerna då samspelet är tydligt 

vilket innebär en stark hållbarhet. I ett avsnitt förklaras det hur företag kan ta ansvar för sina anställda. 

Detta genom att ställa höga krav på företaget och sälja varor till rätt pris vilket leder till att de anställda 

kan få det bra med rimliga arbetstider och löner (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 54).  



33 
 

Ett annat exempel i Upptäck jordens resurser (2014) 

i resterande kapitel där alla tre dimensioner 

samspelar starkt är när det handlar om produktion, 

konsumtion och balansen mellan dessa. Texten 

guidar konsumenten genom nio områden, där olika 

frågor som stödjer hållbar utveckling ställs, allt från 

vad den är gjord av och vad som används för att 

producera produkten till hur hållbar den är och om 

den kan återvinnas men även arbetsvillkor och 

förnybara resurser. Varje fråga innehåller 

information om hur produkten påverkar naturen 

eller så innehåller de fler frågor som leder till resonerande av hållbarhet utifrån de olika 

dimensionerna. Här inkluderas samtliga dimensioner i ett samspel. Även problematiseringar inkluderas 

i avsnittet.  

Ett exempel på ett starkt samspel mellan dimensionerna i Upptäck jordens resurser (2014) är: ”För att 

få fram bomull till en t-shirt går det åt 25 000 liter vatten. Vatten är en bristvara i många länder på 

jorden” (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 56).  

Fortsättningsvis i Upptäck jordens resurser (2014) definieras hållbar utveckling genom att synliggöra 

de tre dimensionerna, var för sig. Texterna om de tre dimensionerna ger exempel på hur en dimension 

samspelar med de andra dimensionerna. Den sociala dimensionen presenteras av att vi blir fler och 

fler människor på jorden och att som människa har vi rättigheter såsom att äta oss mätta, gå i skolan, 

ha någonstans att bo det vill säga rätten till ett värdigt liv. Den miljömässiga dimensionen presenteras 

av hur viktig naturen är för oss människor och att vi måste använda naturens resurser varsamt så att 

vi inte förstör dem på olika sätt såsom förgiftning eller utarmning. Slutligen presenteras den 

ekonomiska dimensionen utifrån vikten av att naturens resurser är begränsade och av en solidaritet 

där alla måste få vad de behöver utan att naturresurserna ska ta slut det vill säga att varor som 

produceras ska göras på ett miljövänligt sätt.  

Detta leder till att läromedlet motsvarar den stipulativa definitionen av begreppet hållbar utveckling 

då samspelet mellan de tre dimensionerna är stark. 

Ytterligare ett exempel i Upptäck jordens resurser (2014) där hållbarheten mellan dimensionerna är 

stark är inom avsnittet om utbildning där exempel visar på hur kunskap gör skillnad utifrån de tre 

dimensionerna. Kunskap leder till att öka jämlikheten och demokratin då människor ställer krav och 

blir delaktiga i samhället, detta sett utifrån en social dimension. Vidare bidrar kunskap med nya 
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tekniska lösningar som hjälper människan att utveckla jordbruk och motverka andra miljöproblem som 

vattenbrist vilket ses utifrån den ekonomiska dimensionen. Slutligen bidrar utbildning om jordens 

ekosystem att människan förstår hur allting hänger ihop och där människan också inser att de måste 

hushålla med jordens resurser. Detta sett utifrån den miljömässiga dimensionen (Bengtsson och Hedin, 

2014, s. 58-59). 

Exemplet nedan, ur Koll på världen (2014), visar på när alla tre dimensionerna ger en helhetssyn av 

begreppet hållbar utveckling på ett relativt kort och koncist sätt. Den sociala dimensionen kopplas in 

när det kommer till arbetsförhållanden, den ekonomiska dimensionen kopplas in när det kommer till 

produktionen av bomull och den miljömässiga dimensionen kopplas in vid användandet av resurser 

och bekämpningmedel och vilka konsekvenser det ger i naturen. 

Väldigt många kläder innehåller bomull. Bomull odlas framför allt i den tropiska och subtropiska 

klimatzonen. I Kina, USA, Indien och Pakistan är bomullsodlingen mycket viktig. Bomullsodlingen 

kräver stora mängder vatten.  Eftersom odlingen sker i torra områden används konstbevattning. 

Vattnet tas från floder och dammar och leds ut på bomullsfälten. Bomullsbusken är känslig för 

angrepp från skadeinsekter. Därför används stora mängder kemiska bekämpningsmedel på 

odlingarna. De är inte bara skadliga för naturen utan också giftiga för människorna som arbetar på 

fälten (Haraldsson, Karlsson och Molin, 2014, s. 62). 

 

Det finns avsnitt i alla tre läroböcker oavsett kapitel där 

en enskild dimension framträder. Dessa avsnitt 

innehåller ren fakta om exempelvis naturresurser samt 

deras geografiska plats. Bilden bredvid är tagen ur 

Upptäck jordens resurser (2014) och visar två faktarutor 

inom klimat och natur där det talas om bland annat 

lövskog och regnskog (Bengtsson och Hedin, 2014, s. 

49). Inom dessa områden av det undersökta materialet 

står en dimension enskilt.  

Det innebär att läromedlet inte motsvarar den stipulativa definition av begreppet hållbar utveckling 

då samspelet mellan de tre dimensionerna är svag.  

Ett annat exempel när en enskild dimension framträder är i Koll på världen (2013). Den framträdande 

dimensionen är den ekonomiska och det talas om råvaror och placering av industrier (Haraldsson, 

Karlsson och Molin, 2013. s. 69).  
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Ett tredje exempel, nu i Puls Geografi Europa (2014), är då den sociala dimensionen speglas genom 

migration. ”Människor har i alla tider flyttat runt i världen. Det kallas för migration. Det finns många 

orsaker till migration. Oftast handlar det om att människor flyttar till ett annat område för att få ett 

bättre liv.” (Olsson och Åsgård, 2014, s. 40).  

7.3 Jämförelse mellan läroböckerna och kursplanen 

Hållbar utveckling framställs i två delar, hållbarhet och utveckling, i korrelation där balansen mellan de 

olika dimensionerna är avgörande. Hållbarheten handlar om naturen och människan och dess 

levnadsvillkor medan utvecklingen lägger fokus på ekonomiska och teknologiska framsteg. 

Samexistensen resulterar i ett system/kretslopp: eftersom ingenting försvinner och allt sprider sig så 

blir den miljömässiga dimensionen gränsen för resurserna och den ekonomiska ses som ett verktyg att 

möjliggöra en högre levnadsstandard där målet inom den sociala dimensionen blir hållbar utveckling. 

Detta stämmer överens med Nerdals (2012) och Björneloos (2007) definition av begreppet hållbar 

utveckling.  

I kursplanen i geografi visas en stark hållbarhet mellan dimensionerna på så vis att vikten av 

interaktionen mellan dimensionerna utgår från problematiseringar för att uppnå en djupare förståelse 

av begreppet hållbar utveckling. Kursplanen centraliserar en helhet av hållbar utveckling genom att 

synliggöra interaktionen mellan människa, samhälle och natur (Lgr11, 2011, s. 159). Det är just 

interaktionen mellan de tre dimensionerna som avgör om hållbarheten mellan dimensionerna ses som 

stark eller svag. Hållbar utveckling inom kursplanen i geografi presenteras med en stark hållbarhet då 

alla tre dimensioner representeras integrerade som en helhet.  

I vissa avsnitt av det undersökta materialet finns det en sådan helhetssyn där kursplanens presentation 

av hållbar utveckling stämmer överens med läroböckerna. Ett exempel är när hållbar utveckling 

tilldelas ett eget kapitel eller när textavsnittet inkluderar en beskrivning som innehåller alla tre 

dimensioner i ömsesidig påverkan. Dock presenteras en svag hållbarhet i majoriteten av texten i 

samtliga läroböcker då det antingen inkluderas en eller två dimensioner eller så beskrivs alla tre 

dimensioner enskilt. Detta innebär en skillnad av presentationen av hållbar utveckling mellan 

kursplanen i geografi och det undersökta materialet till viss del. Det som synliggörs är att stora delar 

av läroböckerna presenterar en svag hållbarhet mellan dimensionerna jämfört med kursplanens 

presentation av hållbar utveckling. De områden i läroböckerna där en stark hållbarhet presenteras 

inkluderar i samtliga fall en vidare problematisering eller resonemang vilket tillåter läsaren att se en 

eller flera kopplingar mellan samtliga dimensioner och på så sätt erbjuder avsnitten en djupare 

förståelse av hur den ömsesidiga relationen påverkar dimensionerna emellan. De miljömässiga, sociala 

och ekonomiska dimensionerna synliggörs olika mycket beroende på avsnitt, kapitel och lärobok.  
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Kapitlet om jordens befolkning i Koll på världen (2013) överensstämmer inte med kursplanen i geografi 

då kursplanen presenterar en mer omfattande bild av begreppet hållbar utveckling där alla tre 

dimensioner interagerar. I kapitlen och avsnitten om jordens befolkning framträder den sociala 

dimensionen mest och det saknas ofta kopplingar mellan de tre dimensionerna. Puls Geografi Europa 

(2014) överensstämmer inte heller med kursplanen i geografi. Inom detta område ges den ekonomiska 

dimensionen störst utrymme och det saknas även en interaktion mellan dimensionerna. När det 

kommer till Upptäck jordens resurser (2014) och kapitlet Jordens befolkning är det de ekonomiska och 

sociala dimensionerna som ges störst plats. Dessa två dimensioner interagerar oftast med varandra 

men hållbarheten mellan dimensionerna ses fortfarande som svag då den miljömässiga dimensionen 

marginaliseras. Detta leder till att kapitlet inte uppfyller de krav som ställs i kursplanens presentation. 

Inom kapitel och avsnitt om jordens resurser framträder den miljömässiga dimensionen mest. Både 

enskilt som koncentrerade faktarutor men också tillsammans med en annan dimension. I dessa avsnitt 

finns det exempel på konstellationer mellan den miljömässiga och sociala eller miljömässiga och 

ekonomiska dimensionerna. Mer frekvent under Jordens resurser än exempelvis Jordens befolkning 

sker kopplingar mellan alla tre dimensioner vilket leder till att presentationen av en stark hållbarhet 

mellan dimensionerna framträder mer inom kapitel om naturresurser. I Koll på världen (2013) 

framträder den ekonomiska dimensionen mest genom att naturen värdesätts. Alla tre dimensionerna 

finns med men med brist på interaktion mellan dessa blir presentationen av hållbar utveckling inte 

såsom kursplanen framstället begreppet. I Puls Geografi Europa (2014) finns exempel där hållbarheten 

mellan dimensionerna är stark. Dock finns det även exempel där endast två dimensioner samspelar. 

Delar av innehållet överensstämmer med kursplanens presentation av hållbar utveckling medan andra 

delar inte överensstämmer. Även i Upptäck jordens resurser (2014) inom kapitlet Jordens resurser finns 

det delar som överensstämmer med kursplanens presentation av hållbar utveckling dock inte alla. Det 

är oftast de ekonomiska och miljömässiga dimensionerna som skrivs interagerat.  

Alla tre läroböckerna presenterar begreppet hållbar utveckling som stämmer överens med kursplanens 

presentation av begreppet. Läroböckerna är ojämna i sina presentationer av hållbar utveckling när det 

kommer till just kapitlen och avsnitten om hållbar utveckling. Koll på världen (2013) har till stora delar 

en svag hållbarhet mellan dimensionerna då dessa inte interagerar vilket leder till att läroboken i sig 

själv inte uppfyller de krav kursplanen ställer. Puls Geografi Europa (2014) har även denna till stora 

delar svag hållbarhet mellan dimensionerna då det oftast är två dimensioner som samspelar vilket 

leder till att kursplanens krav inte uppfylls av läroboken. Upptäck jordens resurser (2014) ger begreppet 

hållbar utveckling störst utrymme av det undersökta materialet och har inom kapitlet om hållbar 

utveckling stark hållbarhet mellan dimensionerna. Även om utbildning nyanseras kopplas det övriga 

dimensionerna in vilket det inte gjorts i de övriga läroböckerna. De krav som kursplanen ställer uppfylls 
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av denna lärobok. Samtliga läroböcker tycks alltså innehålla både en stark och en svag presentation av 

hållbar utveckling. Dessa presentationer syns olika mycket beroende på vilket kapitel eller avsnitt som 

undersökts. Till skillnad från kursplanen i geografi tycks inget kapitel genomsyras av den stipulativa 

definition som innebär en stark koppling mellan dimensionerna, utan vissa delar av läroböckerna har 

ett innehåll där samtliga dimensioner vävs ihop för att bilda ett helhetsperspektiv där tolkningen av 

hållbarheten mellan dimensionerna ses som stark.  
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8. Diskussion 
Hållbar utveckling kan förstås utifrån det Björneloo (2011) och Nerdal (2012) presenterar som en 

helhetssyn där alla tre dimensioner interagerar. Kursplanen beskriver hållbar utveckling utifrån dessa 

tre dimensioner där det finns utrymme för att analysera både dimensionerna var för sig och samspelet 

mellan dimensionerna. 

För att få en djupare förståelse av hållbar utveckling behövs en problematisering av begreppet vilket 

synliggör interaktionen mellan dimensionerna utifrån en helhetssyn. De tre dimensionerna ges lika 

stort utrymme i alla delar av kursplanen utom inledningen där de sociala och miljömässiga 

dimensionerna samspelar. Syftesbeskrivningen, centralt innehåll och kunskapskraven genomsyras av 

sambanden mellan de tre dimensionerna vilket innebär att den definition av begreppet hållbar 

utveckling som är skriven i kursplanen inbegriper  samtliga tre dimensioner samt ett samspel mellan 

dem. 

Läroböckernas ställning inom pedagogisk verksamhet har alltid varit stark och kommer fortsättningsvis 

att vara stark. Det är inte en fråga om läroböcker tar plats utan hur mycket plats läroböcker faktiskt tar 

i undervisningen (Selander, 2003, s. 184). Läroböckernas starka ställning beror mycket på den 

legitimerande funktion de har då läraren förlitar sig på att böckerna uppnår de krav som 

styrdokumentet kräver och presenterar. Dock, vilket framträder ovan, kan ingen av dessa läroböcker 

representera samtliga mål i kursplanen kring begreppet hållbar utveckling utan kräver en viss 

komplettering. En anledning till det kan vara att begreppet hållbar utveckling är komplext och att 

kursplanen kan vara för mångfacetterad. En annan anledning är att kunskaperna har reproducerats 

från tidigare läroböcker och att nya upptäckter på så sätt har marginaliserats, såsom synen på att 

begreppet hållbar utveckling bör inkludera samspelet mellan dimensionerna (Selander 2003, och 

Molin, 2006). Vilket innebär att läromedlet inte motsvarar den stipulativa definitionen av begreppet 

hållbar utveckling då den miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensionerna inte samspelar.  En 

lärobok är mer statisk än exempelvis en faktahemsida. Hemsidan går att uppdatera mycket enklare 

och priset för informationen blir också billigare för skolverksamheten jämfört med att köpa nya 

upplagor av böcker. Enligt Selander (2003) utvecklar lärare sina egna förhållningssätt till användandet 

av läroböcker eftersom en lärobok kan användas på flera olika sätt. Läroboken kan omstruktureras, 

omtolkas och avsnitt kan exkluderas. Läroboken kan också kompletteras exempelvis med annat 

material (Selander, 2003, s. 197). Läroböckerna fungerar bra som kunskapskälla men undervisningen 

kräver mer då kursplanen centraliserar förmågor där faktakunskapen ses som grundläggande för 

djupare resonemang. Vilket är precis det Björneloo (2007) hävdar, att undervisningen ska syfta till att 

handleda genom förståelse av hållbar utveckling och inte enbart lära sig faktakunskaper vilket riskeras 
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när dimensionerna ses individuellt och skilt från de andra dimensionerna vilket också exkluderar ett 

samspel mellan dem. 

Vidare talar Selander (2003) om att en lärobok inte behöver förkastas helt utan att stora delar av boken 

är användbara med hjälp av komplettering av ämneskompetenta pedagoger. I det undersökta 

materialet fanns alla dimensioner representerade i samtliga läroböcker, dock inte alltid integrerade 

som en helhet, det vill säga att materialet fungerar utmärkt som underlag om pedagogen har goda 

kunskaper kring begreppet hållbar utveckling och själv kan dra paralleller och binda ihop 

dimensionerna till en helhet. Tack vare den starka ställning läroböcker har i dagens pedagogiska 

verksamhet tycks det enligt Selander (2003) vara så att lärare planerar utifrån läroboken istället för 

kursplanen. Om så är fallet riskerar pedagogen att lektionsplaneringen inte når upp till de krav som 

kursplanen ställer (Selander, 2003, s. 197).  

Genom att arbeta utifrån en helhetssyn, alltså inte helt bokbundet, och att hålla sig till en social 

interaktion mellan pedagog och elever för att hämma lärobokens starka ställning, kan pedagogen få 

elever att förstå en komplex helhet såsom hållbar utveckling. Detta menar Selander (2003) sker genom 

en social interaktion vilket genomsyras av kommunikation och delaktighet (Selander, 2003, s. 188).      

Denna studie har alltså hamnat i samma linje som tidigare forskning. Det vill säga att läroböckerna inte 

är kompletta som de är, av olika anledningar, och att de måste omarbetas och kompletteras för att 

inbegripa hela begreppet hållbar utveckling, både från delarna, dimensionerna, till helheten. Men med 

en kompetent pedagog och en delaktighet där pedagogen och eleverna har en social interaktion går 

det med hjälp av läroböckerna att nå en djupare förståelse av begreppet hållbar utveckling som 

kursplanen förespråkar.   
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9. Konklusion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur hållbar utveckling definieras i det undersökta materialet 

och i kursplanen för geografi utifrån en stipulativ definition av hållbar utveckling, samt att ställa 

läroböckernas och kursplanens definition mot varandra. Resultatet visade att kursplanen inkluderar 

ett samspel mellan alla tre dimensioner vilket innebär att den motsvarar den stipulativa definitionen 

av begreppet hållbar utveckling då samspelet mellan de tre dimensionerna är stark.  

Läroböckerna visade sig ha en mer fragmentiserad definition av hållbar utveckling där samspelet 

mellan den miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensionen oftast antingen inkluderar ett samspel 

mellan två dimensioner eller så presenteras dimensionerna individuellt. Detta leder till att läromedlet 

inte motsvarar den stipulativa definitionen av begreppet hållbar utveckling då samspelet mellan de tre 

dimensionerna är svag. 

Det framkom en överenstämmelse inom vissa delar av det undersökta materialet och kursplanen, mest 

frekvent inom kapitel och avsnitt om hållbar utveckling. Det var dock långt ifrån ett kontinuerligt 

förhållningssätt till begreppet hållbar utveckling som kunde tolkas som enbart starkt. För att kunna 

kritiskt granska material krävs kunskap om kritisk granskning och ett medvetande kring vad det är man 

ska söka efter.  

 

Att kritiskt granska läromedel tar tid och beroende på hur omfattande arbetet ska vara tar det olika 

lång tid. Det är viktigt att kritiskt granska det valda materialet för att inte reproducera föråldrade 

normer, partisk eller bristande kunskap. Det går alltså att berika eleverna genom att vidare utveckla 

materialet och lägga till det som saknas. Läroböcker och material är fortfarande viktiga redskap i 

yrkeslivet och precis som vilka verktyg som helst behöver även de vässas ibland för att matcha dagens 

krav och kvalitet. En slutsats av allt detta är att vi som pedagoger bär ansvaret för hur undervisningen 

bedrivs, inte läromedelsförfattaren. Det är alltså vi pedagoger som behöver komplettera materialet så 

att eleverna får med sig den relevanta informationen som läroplanen förespråkar, alltså ett bredare 

perspektiv inom ämnet. 
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